Z Á P I S č. 22
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 4. 1. 2017 v 19.00 hod na Obecním úřadě v Nupakách

Přítomni: Řezáč, Kabeláč, Mráz, Míka, Hnát, Gilík, Vačkář, Málková
Přítomno 8 zastupitelů z celkového počtu 9, zastupitelstvo je usnášeníschopné

Kontrola zápisu z předešlého zasedání ze dne 7.12.2016 – bez výhrad

Zapisovatel: Kateřina Málková, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, Ing. Václav Řezáč

Program zasedání obecního zastupitelstva:

1. zveřejnění záměru směny pozemků
2. zveřejnění záměru směny pozemků
3. souhlas s vynětm ze ZPF

Program jednání byl jednohlasně schválen

1. zveřejnění záměru na směnu pozemků

Jde o směnu pozemků pod budoucí komunikací v komerční zóně vzhledem k tomu, že změnou číslo
2 ÚPD obce dojde ke změně její trasy. Pozemky pod budoucí komunikací budou ve vlastnictví obce
Nupaky. Směňovat se budou pozemky ve vlastnictví obce Nupaky p.č. 81/428, 81/429 a 81/433 a
pozemek 81/993 vzniklý GP č. 629-2029/2015 vyhotoveným firmou GEO75 s.r.o., IČO 27699579
o celkové výměře 6 310m2 za pozemky vzniklé GP č. 629-2029/2015 vyhotoveným firmou
GEO75 s.r.o., IČO 27699579 a označené jako 81/998, 81/999, 385, 105/6, 387, 388, 81/81, 106/8,
390, 106/7, 272/17 a za pozemek 81/111 o celkové výměře 6 431m2.

Usnesení číslo 1:
zastupitelstvo obce Nupaky schvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemků a následné uzavření
Smlouvy směnné na výše uvedené pozemky a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno

2. zveřejnění záměru na směnu pozemků

Pro další budování zelené zóny je pro obec Nupaky důležité získat pozemky p.č. 81/2 a 96/1 v k.ú
Nupaky. Jako vhodná možnost se jeví směna za pozemky p.č. 275, 121/41, 274/2, 273 a 271 ve
vlastnictví obce Nupaky

Usnesení číslo 2:

zastupitelstvo obce Nupaky schvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemků a následné uzavření
Smlouvy směnné na výše uvedené pozemky a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno

3. souhlas s vynětm ze ZPF a VKP

Firma CTPark Prague East, spol.s r.o. požádala o vydání souhlasu s vynětm ze ZPF a zásahu do VKP
na pozemcích, které vlastní a současně požádala o stejné souhlasy na pozemky ve vlastnictví Obce
Nupaky, které budou součást směny a jsou určeny pro komerční výstavbu.

Usnesení číslo 3:
zastupitelstvo obce Nupaky souhlasí s vydáním souhlasu s vynětm ze ZPF a zásahu do VKP pro
společnost CTPark Prague East, spol.s r.o. a současně souhlasí s vydáním stejného souhlasu na
dotčené pozemky ve vlastnictví Obce Nupaky

Usnesení číslo 3 bylo jednohlasně schváleno

Zapsala: Kateřina Málková
Ověřili: JUDr. Jaroslav Hnát
Ing Václav Řezáč

Program zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 4. 1. 2017 v 19.00 hod. na obecním úřadě v Nupakách

Program zasedání obecního zastupitelstva

:

1. zveřejnění záměru směny pozemků
2. zveřejnění záměru směny pozemků
3. souhlas s vynětm ze ZPF

Zasedání zastupitelstva bude zahájeno v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu Nupaky

